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REGON:     142449320 

NIP:      5252482136 

KRS:      0000362454 

 

Zarząd Spółki na dzień 31.12.2013 r.  Piotr Woźniak – Prezes Zarządu 

       

 

Rada Nadzorcza na dzień 31.12.2013 r. Dariusz Janus – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Andrzej Krakówka – Członek Rady Nadzorczej 

Artur Sławiński – Członek Rady Nadzorczej 
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PROFIL DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

Baltic Ceramics Investments S.A. („Baltic Ceramics Investments”, „Emitent”, „Spółka”, „BCI”) 

rozpoczęła działalność inwestycyjną w 2010 roku w segmencie e-commerce, jednak w 2013 

roku Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie profilu dotychczasowej działalności i rozpoczęciu 

działalności w segmencie Oil&Gas. 

 

Obecnie Emitent posiada 100% akcji spółki BALTIC CERAMICS S.A. i jest to jedyna inwestycja 

realizowana w tym momencie przez Emitenta. Przedsiębiorstwo to koncentruje się na rozwoju 

produkcji proppantów ceramicznych, produktów niezbędnych przy wydobywaniu gazu i ropy 

ze złóż niekonwencjonalnych. Posiadając wiedzę i doświadczenie w zakresie konsultingu 

biznesowego, jak również z zakresu technologii wytwarzania i przetwórstwa wyrobów  

z ceramiki i materiałów ogniotrwałych, Emitent będzie aktywnie uczestniczył w budowaniu 

strategii biznesowej i produktowej BALTIC CERAMICS S.A. 

 

W najbliższych dwóch latach Baltic Ceramics Investments S.A. zamierza skoncentrować się na 

rozwoju projektu realizowanego przez BALTIC CERAMICS S.A., który w ocenie Zarządu pozwoli 

na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, przy jednoczesnej kontroli poziomu ryzyka. 

Ryzyko to będzie obniżane poprzez stały monitoring realizacji projektu, w którym aktywnie 

będą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej Emitenta, posiadający duże doświadczenie w 

prowadzeniu tego typu projektów.  

Emitent planuje też korzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotów zewnętrznych, 

współpracujących na stałe z Emitentem i BALTIC CERAMICS S.A. w zakresie m.in. doradztwa 

finansowego, podatkowego, prawnego i technologicznego.  
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ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU 

RAPORTU 

1.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z 2009 roku) 

[„Ustawa”] oraz na podstawie Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia Polityki Rachunkowości. 

 

1.2. Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne,  

że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być 

bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych 

i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym 

wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 

pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne 

i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności.  

 

1.3. Środki trwałe 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia pomniejszonych 

o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione  

po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty 

eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały 

poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie 

oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego 

ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość 

początkową środka trwałego. 

Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi 

ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej  

to znaczy poniżej 3,5 tys. PLN odnoszone są jednorazowo w koszty. 

Dla celów podatkowych Spółka stosuje stawki podatkowe zgodnie z ustawą o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654). 

 

1.4. Środki trwałe w budowie 

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających 

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, 

pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych 

w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są 

amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 
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1.5. Inwestycje w aktywa finansowe 

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach 

rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, 

jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji są nieistotne. Cena nabycia jest  

to wartość godziwa poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników 

majątkowych. 

Akcje, notowane na rynku papierów wartościowych, wyceniane są według wartości godziwej 

(cenach rynkowych), z odniesieniem różnic w stosunku do poprzedniej wyceny na kapitał  

z aktualizacji wyceny.  

Skutki przeszacowania aktywów finansowych do wartości godziwej, powodujące wzrost ich 

wartości do poziomu cen rynkowych zwiększać będą kapitał z aktualizacji wyceny. Natomiast 

w przypadku obniżenia ich ceny rynkowej w pierwszej kolejności różnice pokrywać się będzie  

z poprzednio ustalonej nadwyżki ceny rynkowej nad ceną nabycia, ujętej w kapitale  

z aktualizacji wyceny. Jeżeli jej nie było lub nie wystarczy na pokrycie zmniejszenia wartości 

inwestycji, to odpisuje się ją w pozostałe koszty finansowe. Wzrost wartości danego aktywa 

bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów 

finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów, jako przychody finansowe.  

Jeżeli posiadane aktywa finansowe nie są notowane na rynku lub rynek przestał być aktywny 

wówczas Spółka wycenia akcje w cenie nabycia i ocenia czy nastąpiła utrata ich wartości. 

Różnica między wyższą ceną nabycia, a niższą cena rynkową obciąża koszty finansowe (nie są 

to koszty podatkowe). Jeżeli wartość niesprzedanych aktywów finansowych wzrośnie  

to zwiększy on wartość księgową aktywów, ale tylko do wysokości ceny nabycia i odniesiona 

zostanie na przychód finansowy (przychód niepodatkowy) 

Jeżeli aktywa finansowe są długoterminowe i nie posiadają terminu wykupu zaliczać się będą 

do aktywów dostępnych do sprzedaży i wyceniane będą w wartości godziwej. Skutki 

odnoszone będą na wynik finansowy. 

Jeżeli jednak ustalenie w sposób wiarygodny wartości godziwej nie będzie możliwe,  

to wyceniać się je będzie w cenie nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości. 

Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych 

dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego. 

 

1.6. Należności krótko- i długoterminowe 

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 

aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa 

ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość 

należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 

finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 

aktualizujące ich wartość.  
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Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 

aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 

 

1.7. Transakcje w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie  

przy zastosowaniu kursu NBP obowiązującego w dniu poprzedzającego dzień zawarcia 

transakcji, lub kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym 

typu „forward”. 

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 

przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Powstałe z przeliczenia 

różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów 

finansowych. 

 

1.8. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych  

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu 

zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.  

 

1.9. Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 

okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są 

w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

 

1.10. Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze 

sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są 

ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.  

W przypadku wykupu akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana 

w bilansie w pozycji akcji własnych.  

 

1.11. Rezerwy 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny  

lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce 

prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków 

uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania 

kwoty tego zobowiązania.  

 

1.12. Kredyty bankowe i pożyczki  

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, 

stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania 
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kredytu / pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań 

przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia 

(zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej.  

Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków 

i strat bieżącego okresu. 

 

1.13. Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu  

lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres 

budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów,  

jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. 

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

 

1.14. Uznawanie przychodów 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska 

korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.  

 

1.15. Sprzedaż towarów i produktów 

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa 

własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują 

należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). 

 

1.16. Świadczenie usług 

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia 

usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można 

wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody  

ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu. 

 

1.17. Odsetki  

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 
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BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU 

 

AKTYWA [w zł] 31.12.2013 31.12.2012 

A.  AKTYWA TRWAŁE 108 084,00 223 674,64 

I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 15 026,66 

III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV.  Inwestycje długoterminowe 106 005,00 134 596,00 

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 079,00 74 051,98 

B.  AKTYWA OBROTOWE 38 660 390,78 3 247 528,51 

I.  Zapasy 218 729,67 0,00 

II.  Należności krótkoterminowe 801 831,54 2 336 190,04 

III.  Inwestycje krótkoterminowe 37 639 748,83 858 109,82 

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 80,74 53 228,65 

SUMA AKTYWÓW 38 768 474,78 3 471 203,15 

 

PASYWA [w zł] 31.12.2013 31.12.2012 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 36 221 271,95 3 263 119,03 

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy 4 185 930,00 602 533,40 

II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

III.  Udziały (akcje)  własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy 29 705 893,91 3 178 439,32 

V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1 114 946,00 0,00 

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 -140 130,48 

VIII.  Wynik finansowy netto roku obrachunkowego 1 214 502,04 -377 723,21 

IX.  Odpisy z  zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna) 
0,00 0,00 

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 2 547 202,83 208 084,12 

I.  Rezerwy  na zobowiązania 8 669,85 56 772,74 

II.  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 2 538 532,98 151 311,38 

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

SUMA PASYWÓW 38 768 474,78 3 471 203,15 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.10.2013 - 31.12.2013 

 

 [w zł] 
01.10.13 

- 
31.12.13 

01.10.12 
- 

31.12.12 

01.01.13 
- 

31.12.13 

01.01.12 
- 

31.12.12 
A.  Przychody ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów, w tym: 
0,00 51 000,00 168 000,00 204 000,00 

      I.  Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, usług 
0,00 51 000,00 168 000,00 204 000,00 

      II.  Przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów 
0,00 0,00 0,00 0,00 

B.  Koszty sprzedanych produktów,  

towarów i materiałów, w tym: 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      I.  Koszt wytworzenia sprzedanych 

produktów, usług 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 
0,00 0,00 0,00 0,00 

C.  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  

(A–B) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

D.  Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 

E.  Koszty ogólnego zarządu 307 888,25 167 712,87 432 737,33 563 356,72 

F.  Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -307 888,25 -116 712,87 -264 737,33 -359 356,72 

G.  Pozostałe przychody operacyjne 55629,25 5121,34 55 649,25 9014,61 

      I.  Zysk ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 

      III.  Inne przychody operacyjne 55 629,25 5 121,34 55 649,25 9 014,61 

H.  Pozostałe koszty operacyjne 3 566 169,27 -16 061,84 3 568 438,67 31 109,09 

      I.  Strata ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 
0,00 -17 121,95 0,00 0,00 

      II.  Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      III.  Inne koszty operacyjne 3 566 169,27 1 060,11 3 568 438,67 31 109,09 

I.  Zysk(strata) z działalności operacyjnej 

(F+G–H) 
-3 818 428,27 -95 529,69 -3 777 526,75 -381 451,20 

J.  Przychody finansowe 4 693 145,51 4 769,21 5 055 955,71 21 639,37 

      I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w 

tym: 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Odsetki, w tym: 5 110,99 4 769,21 29 970,01 21 639,37 

      III.  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 337 951,68 0,00 

      IV.  Aktualizacja wartości inwestycji 4 688 034,02 0,00 4 688 034,02 0,00 

      V.  Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

K.  Koszty finansowe 1 306,10 21 273,47 7 660,05 43 150,43 

      I.  Odsetki, w tym: 1 306,10 4 151,52 7 660,05 26 028,48 

      II.  Strata ze zbycia inwestycji 0,00 17 121,95 0,00 17122 
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      III.  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

      IV.  Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

L.  Zysk (strata) z działalności 

gospodarczej (I+J–K) 
873 411,14 -112 033,95 1 270 768,91 -402 962,26 

M.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 

(M.I.–M.II.) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      I.  Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

N.  Zysk (strata) brutto (L+M) 873 411,14 -112 033,95 1 270 768,91 -402 962,26 

O.  Podatek dochodowy 2 646,21 21 655,96 56 266,87 -25 239,05 

P.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

R.  Zysk (strata) netto (N–O–P) 870 764,93 -133 689,91 1 214 502,04 -377 723,21 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.10.2013 - 

31.12.2013 

 

[w zł] 
01.10.2013 

- 
31.12.2013 

01.10.2012 
- 

31.12.2012 

01.01.2013 
- 

31.12.2013 

01.01.2012 
- 

31.12.2012 

I. Kapitał (fundusz) własny na 

początek okresu (BO) 
3 805 640,14 1 734 361,78 3 263 119,00 2 048 395,08 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na 

początek okresu (BO) po 

korektach 

3 805 640,14 1 734 361,78 3 263 119,00 2 048 395,08 

II. Kapitał (fundusz) własny na 

koniec okresu (BZ) 
36 221 271,95 3 263 119,00 36 221 271,95 3 263 119,00 

III. Kapitał (fundusz) własny, po 

uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 

36 221 271,95 3 263 119,00 36 221 271,95 3 263 119,00 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.10.2013 - 31.12.2013 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH [w zł] 

01.10.2013 

- 

31.12.2013 

01.10.2012 

- 

31.12.2012 

01.01.2013 

- 

31.12.2013 

01.01.2012 

- 

31.12.2012 

A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I.  Zysk (strata) netto 870 764,93 -133 689,91 1 214 502,04 -377 723,21 

II.  Korekty razem 4 879 454,26 -725 643,45 3 454 223,98 -825 785,18 

III.  Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej (I+II) 
5 750 219,19 -859 333,36 4 668 726,02 -1 203 508,39 

B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

I.  Wpływy -18 671,82 -17 121,95 842 952,68 4 878,05 

II.  Wydatki 36 885 458,30 333 294,31 36 885 459,30 333 294,31 

III.  Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej (I–II) 
-36 904 130,12 -350 416,26 -36 042 506,62 -328 416,26 

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I.  Wpływy 31 546 316,15 1 244 012,12 31 753 261,11 1 583 890,80 

II.  Wydatki 385 816,68 32 184,49 392 707,48 32 184,49 

III.  Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej (I–II) 
31 160 499,47 1 211 827,63 31 360 553,63 1 551 706,31 

D.  Przepływy pieniężne netto 

razem (A.III.+B.III+C.III) 
6 588,54 2 078,01 -13 226,97 19 781,66 

E.  Bilansowa zmiana stanu 

środków pieniężnych, w tym: 
6 588,54 2 078,01 -13 226,97 19 781,66 

F.  Środki pieniężne na początek 

okresu 
0,00 0,00 19 815,51 33,85 

G.  Środki pieniężne na koniec 

okresu (F+D) 
6 588,54 2 078,01 6 588,54 19 815,51 
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CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA  

W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH 

CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, 

MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI  

 

W IV kwartale 2013 roku spółka Baltic Ceramics Investments S.A. nie osiągnęła przychodów  

ze sprzedaży. Była to sytuacja incydentalna wynikająca z wprowadzenia istotnych zmian  

w strategii działania Emitenta, które zostały podjęte w III kwartale 2013 roku i które 

przeprowadzono do końca IV kwartału 2013 roku. Nowy Zarząd Emitenta wypowiedział 

wszystkie umowy związane z poprzednim przedmiotem działalności Spółki. Nowe umowy 

generujące Spółce przychody, zostały podpisane na początku 2014 roku. 

 

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 307 888,25 zł, przy 167 712,87 zł w analogicznym okresie 

roku poprzedniego. Istotną pozycją są również poniesione pozostałe koszty operacyjne. 

Wartość tej pozycji na koniec IV kwartału 2013 roku wzniosła 3 566 169,27 zł. 

Tak istotny wzrost wynika z koniecznego do poniesienia, jednorazowego kosztu zamknięcia 

poprzedniej działalności Emitenta, m.in. aktualizacji należności, których odzyskanie obarczone 

jest ryzykiem. 

 

Jednocześnie Emitent dokonał aktualizacji wyceny posiadanych finansowych aktywów 

inwestycyjnych, które nie znajdują się w obrocie na rynku giełdowym. Najistotniejszą pozycją 

w tej kategorii była wycena posiadanego pakietu akcji spółki BALTIC CERAMICS S.A. 

Intencją Zarządu Spółki jest dokonywanie regularnej wyceny posiadanych aktywów 

inwestycyjnych, w oparciu o uznawane powszechnie modele wyceny. Będą one 

przeprowadzane przynajmniej raz w trakcie trwania roku obrotowego, zwykle w ostatnim 

kwartale roku. 

 

Zysk netto Emitenta w IV kwartale 2013 roku wyniósł 870 764,93 zł, zaś w ujęciu narastającym 

od początku roku wyniósł on 1 214 502,04 zł. Dla porównania w IV kwartale poprzedniego 

roku obrotowego Spółka odnotowała stratę netto w wysokości -133 689,91 zł, zaś w całym 

2012 roku wyniosła ona -377 723,21 zł. 

 

STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH 

PROGNOZ WYNIKÓW NA  DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW 

ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM  

 

W roku obrotowym 2013 Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz 

wyników finansowych.  
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OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 

HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 
 

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji dotyczących opisu planowanych 

działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (o którym mowa w §10 pkt 13a 

Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu). 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA, W TYM W ZAKRESIE 

WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 

NOWA STRATEGIA ROZWOJU 

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. w dniu 01 października 2013 roku przyjął nową 

strategię rozwoju Spółki. Nowa strategia zakłada budowę portfela spółek prowadzących 

działalność związaną branżą Oil&Gas.  W pierwszej kolejności Zarząd spółki podjął decyzję  

o przejęciu 100% akcji BALTIC CERAMICS S.A., angażując się w projekt pierwszej w Europie 

instalacji lekkich proppantów ceramicznych 

Wszystkie akcje BALTIC CERAMICS S.A. zostały nabyte od IndygoTech Minerals S.A., LZMO S.A. 

oraz od wszystkich pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. BALTIC CERAMICS S.A. 

funkcjonuje jako osobny podmiot, który posiada 6 dotacji o łącznej wartości blisko 33,5 mln zł, 

a także kontynuuje prace związane z pozyskaniem kolejnych dotacji spójnych ze strategią 

rozwoju spółki.   

Proces skupu akcji BALTIC CERAMICS S.A. został przeprowadzony w IV kwartale 2013 roku  

i ostatecznie zakończony w dniu 18 grudnia 2013 roku. 

 

BALTIC CERAMICS S.A. realizuje projekt inwestycyjny polegający na budowie nowoczesnego  

i zaawansowanego technologicznie zakładu produkcji proppantów ceramicznych. Produkt ten 

jest wykorzystywany w procesie wydobywania ropy i gazu ze złóż niekonwencjonalnych,  

w tym ze skał łupkowych i w istotny sposób podnosi efektywność eksploatacji tych złóż,  

stąd zapotrzebowanie rynkowe na ten produkt stale i dynamicznie rośnie. Ponadto rośnie 

wykorzystanie proppantów ceramicznych w procesie wydobycia węglowodorów ze złóż 

konwencjonalnych, a zwłaszcza ze złóż podmorskich (off-shore). Proppanty ceramiczne 

zastępują inne typy proppantów w technologii gravel packing, która przyspiesza wydobycie 

węglowodorów m.in. z podmorskich złóż. Technologia ta stosowana jest z powodzeniem przez 

wiele firm serwisowych w Europie, a także wokół kontynentu afrykańskiego. 
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Kolejnym czynnikiem zwiększającym popyt na proppanty ceramiczne będzie wprowadzenie 

metody suchego szczelinowanego (dry fracturing) do wydobywania gazu i ropy naftowej  

ze złóż niekonwencjonalnych. Umożliwi to rozpoczęcie wydobycia węglowodorów  

na obszarach o małej zasobności lub dostępności wody (góry, pustynie).   

Technika tak jest także oceniana bardziej pozytywnie od strony ekologii jej zastosowania. 

Wprowadzenie suchego szczelinowania powinno doprowadzić do skokowego wzrostu 

zapotrzebowania na proppanty ceramiczne.  

 

Spółka aktywnie poszukuje innych rozwiązań, usług i materiałów, oferowanych jako 

komplementarne do produktów sprzedawanych przez BALTIC CERAMICS S.A. Działania  

te będą skutkowały powołaniem lub przejęciem kolejnych podmiotów, które będą rozwijane 

również w wykorzystaniem dotacji z funduszy unijnych. 

 

ZMIANY W ZAKRESIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 

W IV kwartale nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze organizacyjnej Emitenta. 

W związku ze zmianami przeprowadzonymi w III kwartale 2013 roku, o których Emitent 

informował w poprzednim raporcie kwartalnym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 

28 października 2013 roku powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję w następującym 

składzie: 

1. Pan Dariusz Janus, 

2. Pan Andrzej Krakówka, 

3. Pan Maciej Marchwicki, 

4. Pan Artur Sławiński, 

5. Pan Piotr Brzeski. 

 

SUBSKRYPCJA PRYWATNA AKCJI  

06 grudnia 2013 roku zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii J. 

Subskrypcja akcji serii J miała charakter subskrypcji prywatnej, objętych zostało 25 816 526 

akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje serii J zostały objęte po cenie emisyjnej 

wynoszącej 0,80 zł za każdą akcję. W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji zostały zawarte 

z 5 osobami prawnymi i 10 osobami fizycznymi. Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi 

kwotę 20 653 220,80 zł. 

 
08 listopada 2013 roku zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii K. 

Subskrypcja akcji serii K miała charakter subskrypcji prywatnej, objętych zostało 9 517 440 

akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje serii K zostały objęte po cenie emisyjnej 

wynoszącej 1,032 zł za każdą akcję. W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji została zawarta 

z 1 osobą prawną. Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę 9 821 998,08 zł. 
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Emitent informuje, że subskrypcja akcji serii J i K związana była z przejęciem przez Emitenta 

własności akcji BALTIC CERAMICS S.A. Zbywający akcje BALTIC CERAMICS S.A. w ramach 

wynagrodzenia za zbyty pakiet akcji objęli akcje serii J i K. Rozliczenie transakcji nastąpiło  

w drodze umownego potrącenia wierzytelności. 

 

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

Dnia 28 października odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego 

podjęto uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego na drodze emisji: 

-  25 816 526 akcji serii J po cenie emisyjnej 0,80 zł, 

-  9 517 440 akcji serii K po cenie emisyjnej 1,032 zł, 

- nie więcej niż 2 922 700 akcji serii L. 

 

W dniu 21 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2013 roku związanych z emisją akcji serii I.  

W dniu 17 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującej emisji akcji zwykłych na okaziciela 

serii J oraz zmiany statutu spółki, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  

w dniu 28 października 2013 roku. 

W dniu 23 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującej emisji akcji zwykłych na okaziciela 

serii K oraz zmiany Statutu Spółki, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  

w dniu 28 października 2013 roku. 

Na dzień publikacji niniejszego raportu subskrypcja akcji serii L nie została jeszcze zamknięta.  

 

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiadał 

ponad 20% udziałów/akcji w kapitale zakładowym następujących podmiotów: 

 LOCITECH sp. z o.o. 

Spółka z siedzibą w Łodzi. Działa w sektorze usług geolokalizacyjnych i e-commerce. Emitent 

posiada 21,09% udziału w kapitale zakładowym i głosach spółki. 

 BALTIC CERAMICS S.A. 

Spółka z siedzibą w Lubsku. Działa w sektorze Oil&Gas. Na dzień publikacji niniejszego raportu 

Emitent posiada 100,00% udziału w kapitale zakładowym spółki i dają prawo do 100,00% 

głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BALTIC CERAMICS.  
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WSKAZANIE PRZYCZYN I PODSTAWY PRAWNEJ NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Emitent nie dokonał konsolidacji sprawozdań finansowych wyżej wymienionych jednostek  

na podstawie następujących przepisów: 

 

Konsolidacja sprawozdania finansowego spółki LOCITECH sp. z o.o. nie została dokonana na 

podstawie zapisów art. 57 pkt 2 Ustawy o Rachunkowości. Emitent nie posiada wystarczającej 

liczby udziałów w kapitale zakładowym, nie ma możliwości powoływania w skład Zarządu 

LOCITECH sp. z o.o. wskazanych przez siebie osób, ani też w żaden inny sposób zapewnionej 

możliwości do swobodnego dysponowania aktywami spółki stowarzyszonej, w szczególności 

wypracowanym przez nią zyskiem netto. Spółka LOCITECH sp. z o.o. zgodnie założeniami 

nowej strategii rozwoju również jest aktywem przeznaczonym do sprzedaży, co będzie miało 

miejsce w I kwartale 2014 roku. 

 

Konsolidacja sprawozdania finansowego spółki BALTIC CERAMICS S.A nie została dokonana  

na podstawie zapisów art. 57 pkt 1 Ustawy o Rachunkowości. Aktywo to jest ujmowane  

w księgach rachunkowych Emitenta jako aktywo krótkoterminowe, poddawane okresowej 

wycenie. 
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INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA 

  

Na dzień przekazania niniejszego raportu struktura własnościowa w Spółce kształtowała się 

następująco: 

 

Akcjonariat Spółki na dzień 14 lutego 2014 roku 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w liczbie 

głosów na WZ 

IndygoTech Minerals S.A. 21 402 300 51,13% 51,13% 

LZMO S.A. 15 000 000 35,83% 35,83% 

Pozostali 5 457 000 13,04% 13,04% 

RAZEM 41 859 300 100,00% 100,00% 

Źródło: Dane własne Spółki 

 
 

 

Akcjonariat Spółki na dzień 14 lutego 2014 roku 

 
Źródło: Dane Zarządu Spółki 

 

 
  

51,13% 

35,83% 
13,04% 

IndygoTech Minerals S.A. LZMO S.A. Pozostali
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ZMIANY W STRUKTURZE AKCJONARIATU 

W IV kwartale bieżącego roku zmiany w strukturze właścicielskiej Emitenta wynikały  

z przeprowadzonych podwyższeń kapitału zakładowego będących efektem zmiany strategii 

rozwoju Emitenta. 

 

W dniu 21 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 50.000,00 zł poprzez emisję 500.000 akcji 

serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 17 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy  

dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  

o kwotę 2 581 652,60 zł poprzez emisję 25 816 526 akcji zwykłych na okaziciela serii J,  

o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Po rejestracji zmian kapitał zakładowy Spółki wynosił 3 234 186,00 zł i dzielił się na 32 341 860 

akcji.  

 

W wyniku ww. zmian Emitent otrzymał następujące zawiadomienia: 

 Spółka IndygoTech Minerals S.A. przesłała zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas 

posiadanego przez IndygoTech Minerals S.A. udziału w ogólnej liczbie głosów  

o 16,25%. Przed rejestracją ww. podwyższeń kapitału zakładowego IndygoTech 

Minerals S.A. posiadała 5 378 668 akcji Spółki, które stanowiły 82,43% kapitału 

zakładowego oraz uprawniały do 5 378 668 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału zakładowego IndygoTech Minerals S.A. 

posiadała 21 402 300 akcji Spółki, które stanowiły 66,18% kapitału zakładowego oraz 

uprawniały do 21 402 300 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 Od spółki LZMO otrzymała zawiadomienie, zgodnie z którym po rejestracji ww. 

podwyższeń kapitału zakładowego LZMO posiadała 5 482 560 akcji Spółki, które 

stanowiły 16,95% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 5 482 560 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. Przed rejestracją ww. podwyższenia kapitału 

zakładowego LZMO nie posiadała akcji Spółki. 

 Od spółki GLAHOM INVESTMENT LIMITED otrzymała zawiadomienie, zgodnie z którym  

po rejestracji ww. podwyższeń kapitału zakładowego GLAHOM INVESTMENT posiada  

1 925 000 akcji Spółki, które stanowią 5,95% kapitału zakładowego oraz uprawniają  

do 1 925 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed rejestracją ww. 

podwyższenia kapitału zakładowego GLAHOM INVESTMENT nie posiadała akcji Spółki. 

 Od spółki LOCK RIVER HOLDINGS LIMITED otrzymał zawiadomienie, zgodnie z którym  

po rejestracji ww. podwyższeń kapitału zakładowego LOCK RIVER HOLDINGS LIMITED 

posiadała 1 925 000 akcji Spółki, które stanowiły 5,95% kapitału zakładowego oraz 

uprawniały do 1 925 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed rejestracją 

ww. podwyższenia kapitału zakładowego LOCK RIVER HOLDINGS LIMITED nie posiadała 

akcji Spółki. 
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W dniu 23 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 951 744,00 zł w drodze emisji 9 517 440 

akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 185 930,00 zł i dzieli się  

na 41 859 300 akcji.  

 

W wyniku ww. zmian Emitent otrzymał następujące zawiadomienia: 

 Spółka IndygoTech Minerals S.A. przesłała zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas 

posiadanego przez IndygoTech Minerals S.A. udziału w ogólnej liczbie głosów o 

15,05%. Przed rejestracją ww. podwyższenia kapitału zakładowego IndygoTech 

Minerals S.A. posiadała 21 402 300 akcji Spółki, które stanowiły 66,18% kapitału 

zakładowego oraz uprawniały do 21 402 300 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału zakładowego IndygoTech Minerals S.A. 

posiada 21 402 300 akcji Spółki, które stanowią 51,13% kapitału zakładowego oraz 

uprawniają do 21 402 300 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 Od spółki LZMO S.A. przesłała zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego przez 

LZMO S.A. udziału w ogólnej liczbie głosów z 16,95% do 35,83%.  

Przed rejestracją ww. podwyższenia kapitału zakładowego LZMO S.A. posiadała  

5 482 560 akcji Spółki, które stanowiły 16,95% kapitału zakładowego oraz uprawniały 

do 5 482 560 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po rejestracji ww. podwyższenia 

kapitału zakładowego LZMO S.A. posiada 15 000 000 akcji Spółki, które stanowią 

35,83% kapitału zakładowego oraz uprawniają do 15 000 000 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA  

 

W związku z trwającym w IV kwartale 2013 roku procesem reorganizacji spółki, Emitent  

w okresie tym nie zatrudniał osób na umowę o pracę. Zarządu Emitenta pełni swoją funkcję  

w oparciu o powołanie przez Radę Nadzorczą. 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  

 

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane 

informacje finansowe i dane porównywalne zawarte w niniejszym kwartalnym sprawozdaniu 

finansowym sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz,  

że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

Spółki oraz jej wynik finansowy. 

 

 

 

 

 

 

……..…………………………………  

Piotr Woźniak 

Prezes Zarządu 

 

 


